LANȚUL COFETĂRIILOR

„ALINT“

PRESEI DIN ROMÂNIA -ROMEDIA
Ziarul local

SCANDALOS!

pe e-ziare.ro și presa online

PUBLICAȚIA
ARIE DE DIFUZARE
DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

CEL MAI MARE
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ATÂT FACE
SOCIETATEA
ROMÂNEASCĂ
PENTRU ELE - LE
ÎNVAȚĂ NUMELE!

„JURNALUL DE CĂLĂRAŞI”- COTIDIANUL CĂLĂRAŞIULUI !

IAR AM AVUT DREPTATE!

„Hai să te ALINT cu o prăjitură!“

AM DAT ȘI GAZELE!
FĂRĂ SĂ CÂȘTIGĂM NIMIC!

PIAȚA ORIZONT
La prezentarea
acestui CARD
DE FIDELITATE
puteți beneficia
de reduceri între
5 și 20%, în
farmacia și
p l a f a r e l e
noastre, la:
medicamente
eliberate pe bază de prescripție medicală, în regim compensat și gratuit; medicamente fără
prescripție medicală (OTC-uri); preparate magistrale și oficinale; produse parafarmaceutice și
suplimente alimentare/ nutritive; plante medicinale și produse din/pe bază de plante medicinale;
produse cosmetice și dermato-cosmetice; produse de puericultură (pentru copii).
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PIAȚA CENTRALĂ

-PEŞTE ECOLOGIC, LA CĂLĂRAŞI?
-DA, DE LA RASA!
Ca să fiu
sănătoasă, mami îmi dă
să mănânc numai
pește ecologic!

PEȘTE ECOLOGIC
LA CĂLĂRAȘI!

*MAGAZINUL
DE LA RASA
COMENZI LA TEL: 0730.592.400, 0730.592.403, 0730.592.404
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MIHAI FIFOR,
CONVINS CĂ MOȚIUNEA
DE CENZURĂ NU VA TRECE:
„SUNT ABSOLUT SIGUR CĂ
NIMENI NU VA TRĂDA PARTIDUL”
GUSTUL MEZELURILOR ROMÂNEȘTI DE CALITATE
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ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU
A PRELUNGIT SESIUNEA DE ÎNSCRIERE ÎN
PROGRAMUL `RABLA` PENTRU PERSOANE JURIDICE
Administrația Fondului
pentru Mediu a anunțat,
vineri, că sesiunea de
înscriere a persoanelor
juridice în cadrul
Programelor „Rabla Clasic”
și „Rabla Plus” a fost
prelungită până la 11
octombrie 2019 inclusiv,
relatează mediafax.
„Sesiunea de depunere a
dosarelor de acceptare a
persoanelor juridice în
cadrul Programului de
stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional (Programul
Rabla Clasic) şi în
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul
Rabla Plus) a fost prelungită până la data de 11 octombrie 2019”, a transmis, vineri,
Administrația Fondului pentru Mediu.
Programul Rabla, de înnoire a parcului auto, se desfășoară în România din anul 2005.

ANUNT DE INTERES PUBLIC
SC. ROMCO SYSTEM S.R.L., cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sector 3, Bdul Theodor Pallady nr.50, Lotul 11, C21, CUI 15315902, nr. de înmatriculare
la Registrul comertului J40/4152/2003, anunţă publicul intresat referitor la
realizarea unui foraj de alimentare cu apă pe amplasamentul localizat in Oras
Fundulea, intravilan, nr.cad. 23154, T 61; P1, Jud. Calarasi.
Aceasta investitie reprezintă alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate
menajere şi pluviale pentru obiectivul ce urmează a fi realizat: “CONSTRUIRE
HALA PRODUCTIE DOTATA CU ECHIPAMENTE DE PRELUCRARE STICLA
SI CU PANOURI FOTOVOLTAICE”, in Oras Fundulea, intravilan, nr.cad.
23154, T 61; P1, Jud. Calarasi.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata incepand cu data
de 27.09.2019.
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„Jurnalul de Călărași“
editează și suplimentele:
Jurnalul de Călărași GRATUIT
Jurnalul de DIVERTISMENT
Jurnalul de SPORT
Jurnalul de FINANȚE
MONITORUL PRIMĂRIEI Călărași
Jurnalul de CULTURĂ
Jurnalul de OLTENIȚA
Jurnalul de LEHLIU
Jurnalul COMERCIAL
care se distribuie, GRATUIT,
în interiorul ziarului.

„7ZILE7ARTE” – Proiect de educație prin artă
Centrul Județean de Cultură și Creație
Călărași, înstituție subordonată Consiliului
Județean Călărași, desfășoară în perioada
30 septembrie – 6 octombrie 2019, proiectul
de educație prin artă ”7ZILE7ARTE”, mottoul ales pentru acest eveniment fiind unul
special - ”Shakespeare a creat lumea în
șapte zile” – un vers dintr-o poezie semnată
de poetul Marin Sorescu.
Luni, 30 septembrie, ora 19:00
Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg
Danovski”Constanța deschide seria
manifestărilor din acest proiect
invitându-i pe călărășeni la un spectacol
de balet ”Romeo și Julieta”, în regia lui
Horațiu Cherecheș.
Soliști: Irina Ganea Mihaiu, Adrian
Mihaiu, Horațiu Gherecheș, Bogdan
Bîrsănescu, Daia Kashiwaba, Keito
Shimomura.
Marți, 01 octombrie, ora 19:00
”Tradiții românești și nu numai” –
spectacol susținut de trupa ALESIS –
Cornelia Tihan și taraful
Formația Alesis este un nume deja foarte
cunoscut prin emisiunile tv., spectacolele,
concertele susținute în toaă țara și pe multe
meridiane ale lumii (Canada, SUA, Israel,
Japonia, Germania, Italia, Moldova, Olanda
etc.).
Piesele proprii, multe ajunse slagăre, dar și
piese de excepție din muzica internațională
și românească, cu orchestrații
personalizate, alcătuiesc un repertoriu
imens calitativ și cantitativ.
Miercuri, 2 octombrie, ora 19:00
Teatrul NOTTARA, piesa de teatru
”Thailanda” de Dimitris Kechaidis și
Eleni Chaviara, regia Alexandru Jitea.
Distribuția:Andreea Măcelaru Șofron;
Victoria Cociaș; Cristina Stoica Ivanciuc.
Scurt sinopsis: În Kifisiá, un cartier înstărit
al Atenei, trei femei trecute de vârsta a
doua discută despre iubire și, în special,
despre bărbații din viața lor. Pregătite să
pornească într-o călătorie în Thailanda
pentru a se elibera și a deschide un nou
drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt
prinse în propriul trecut, luptându-se cu ele
însele, dar și cu ceilalți. Călătoria este
continuu amânată, fiindcă în viața lor
dramele nu încetează să apară – chemate
sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac
simțită prezența în chipuri nebănuite. O
dramă în cheie comică, despre trei femei în

pragul unei crize de nervi, visând la o
călătorie ce le va schimba viața.
Joi, 3 octombrie, ora 19:00
Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg
Danovski” Constanța – ”Magic swing” –
muzica retro anii 30; 40; 50; 60;
evergreem-uri.
Soliști vocali: Daniela Vlădescu și alți
soliști ai teatrului.
Conceptul spectacolului este unul bazat pe
sincretismul artelor, în strădania de a pava
cu sensibilitate și atitudine solară drumul
dinspre scenă către spectatorul dornic de
de experiențe noi, frumoase, capabile de a-l
smulge din cenușiul cotidian. Pe scenă
evoluează o echipă de tineri ce cântă și
dansează, toți soliști și balerini deopotrivă.
Melodiile dăruite publicului sunt șlagăre
retro, din anii 30, 40, 50, 60, evergreen-uri
care transced temporalitatea, care au
însuflețit generațiile trecute și își păstrează
și azi valoarea și frumusețea. Sursa tnobconstanta.ro
Vineri, 4 octombrie, ora 19:00
Teatrul ”TOMA CARAGIU” Ploiești –
piesa ”Zaraza” – scenariu Daniel Chirilă.
Un spectacol de Răzvan Mazilu.
„E foarte important să credem ca există
mister în lume, metafizica, poate că viața e
vis și visele noastre comune, ale oamenilor,
se nasc tocmai din această evaziune
necesară, din această fugă de cotidian.
Zaraza e povestea de care avem nevoie,
face parte organic din noi, din spiritul
nostru, din visele românilor, deci mi s-a
părut cu atat mai important să o redăm
spectatorilor, orașului, acum - într-o epocă
în care se iubește prea puțin, niciodată
total, până la capat” , Razvan Maziluregizor.
Sâmbătă, 5 octombrie, ora 19:00
CINEACORDEON – de la filmul mut
la musical cu: Alesia & Bianca
Drăgoi – viori; Florentina Drăgoi –
chitară & voce; Robert Cina/Adraian
Flautistu – contrabas; Lucian Maxim
– percuții.
Invitat special – AYLIN CADÎR
În cadrul unui spectacol complex,
publicul este invitat să ia parte la o
călătorie muzicală ce începe în epoca
filmului mut și a emblematicului actor
Charlie Chaplin și ajunge la acordurile
unor partituri din celebre creații
cinematografice moderne. Incursiunii

muzicale inițiată de interpretul și
compozitorul Emy Drăgoi i se va alătura și
cunoscuta cântăreață și actriță română de
origine turcă Aylin Cadîr, invitat special al
spectacolului.
Duminică, 6 octombrie, ora 19:00
Stand up comedy cu: George Tănase,
Mane Voicu, Ioana State, Radu Bucălae
și George Adrian
George Tănase este un actor de comedie,
stand-up-er si realizator tv. A debutat în
televiziune în anul 2014 cu emisiunea
"Tânăr și Nedumerit", difuzată pe ZU TV.
Tot în 2014 a jucat în sketch-uri în cadrul
emisiunii Observator Special de pe postul
Antena 1. Între anii 2015-2016 a jucat pe
scena Teatrului Național „Ion Luca
Caragiale” din București și în cadrul
Universității Hyperion alături de trupa de
teatru Arthesium. În anul 2016 a participat
la emisiunea iUmor de pe Antena 1 și a
ajuns în finală, urmând apoi să revină ca
invitat special în 2018 cu un număr de
stand-up în cadrul aceluiași show. Tot în
același an a intrat în echipa emisiunii "În
puii mei" ca actor, unde joacă alături de
realizatorul Mihai Bendeac.
Mane Voicu este de două ori finalist "iUmor"
, face stand-up încă de la vârsta de 16 ani,
iar de-a lungul timpului a obținut și câteva
premii drept confirmare pentru ceea ce
face. Este castigătorul competitiei
internaționale de stand up comedy
"FISC2013". Acum, la 24 de ani, este
pregătit chiar de un One "Mane" Show.
După absolvirea facultatii de teatru,
profeseaza doar în domeniul stand up
comedy.
Ioana State, o tânară în vârstă de 26 de ani
care s-a folosit de poante cu și despre
limba română pentru a oferi o lecție de
gramatică pe scena show-ului "iUmor". De
departe, Cheloo a fost cel mai impresionat,
precizând ca trebuie neapărat sa meargă
mai departe în concurs pentru ca este "un
personaj util" și oferă un exemplu.
Radu Bucălae, unul dintre finaliștii ”iUmor”,
ar fi trebuit să fie inginer electronist la Târgu
Jiu, dar din fericire a făcut o schimbare de
carieră și a dat la Facultatea de Actorie din
Craiova. În 2013 a încheiat studiile și și-a
dat seama că vrea să se apuce de
comedie, așa că a început să apară în
spectacole de stand-up și chiar să joace în
seriale.
MANAGER,
Virgiliu DIACONU
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MIHAI FIFOR, CONVINS CĂ MOȚIUNEA DE CENZURĂ NU VA TRECE:
„SUNT ABSOLUT SIGUR CĂ NIMENI NU VA TRĂDA PARTIDUL”
Mihai Fifor a afirmat că parlamentarii PSD nu vor
vota moțiunea de cenzură, precizând că este absolut
sigur că nimeni nu va trăda partidul. Secretarul
general al PSD a adăugat că opoziția doar încearcă
să facă „un pic de spectacol”.
„Parlamentarii PSD nu votează moțiunea de
cenzură, iar de restul întrebați-i pe cei care se
străduiesc pentru a nu știu câta oară să facă să
treacă o moțiune de cenzură. Nici aceasta nu va
trece. Numai încearcă să facă un pic de
spectacol. Abia aștept să treacă săptămâna
viitoare ca să ieșim din bucla asta în care cei din
opoziție ne duc o dată pe sesiune și să putem să
ne continuăm activitatea”, a declarat Mihai Fifor,
vineri, la sediul Academiei de Poliție din București,
conform Mediafax.
Chestionat dacă este sigur că nu va trăda nimeni din
PSD la moțiunea de cenzură, Fifor a răspuns scurt:
Бbsolut sigur・. Mihai Fifor a participat, vineri, la
festivitatea Дepunerea jurăm穗tuluiㄆpentru studenții
anului I, 2019, la sediul Academiei de Poliției
Бlexandru Ioan Cuzaї din București. Ludovic Orban

SCANDALOS!

SORINA… ALEXANDRA… LUIZA…
ATÂT FACE SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ
PENTRU ELE - LE ÎNVAȚĂ NUMELE!
a anunțat, anterior, că au fost str穗se 237 de
semnături pentru moțiunea de cenzură, preciz穗d că
PNL este 絜 discuții cu peste 10 parlamentari pentru
susținerea demersului, inclusiv cu aleși de la PSD.
Liberalii ar vrea să depună luni 絜 Parlament
moțiunea. Viorica Dăncilă a anunțat, la finalul ultimei
ședine CEx al PSD, că strategia aleșilor socialdemocrați la moțiunea de cenzură va fi să stea 絜
bănci dar să nu voteze.

CINEMA 3D/2D
Prețul biletelor este
același pt. filme 3D și
2D: 8 lei - copii cu
vârste de maxim 14
ani și 12 lei persoane cu vârste
peste 14 ani. Nu se
efectuează rezervări.
Biletele pot fi
cumpărate cu o
săptămână înainte de
data spectacolului.

Parcul Central
Str. Independenței, nr. 20
tel: 0242.312.800
web: www.culturalcl.ro

O ȚARĂ EXPLOATATĂ! ȘI LA
PROPRIU! ȘI LA FIGURAT!…
Desigur , putem fi acuzați de multe,
afirmațiile pot fi asemănate cu cele din
propaganda comunistă, însă realitatea
ne dă peste nas și ne obligă să
constatăm exact ceea ce se întâmplă!
Dincolo de apetența umanității pentru
nenorocire - se întâmplă la toate
casele, mai mari sau mai mici - dincolo
de curiozitatea morbidă care există,
după cum se vede, în oameni,
problemele care se întâmplă depășesc
închipuirile deoarece sunt extrem de
grave! Iar implicațiile pentru societate
sunt, la rândul lor, explozive !

DRAMELE UNOR COPII –
PRELUATE CU...PRENUMELE
COPIILOR!
E o chestie specifică presei tabloide
care, iată, prinde foarte bine la
populație! De câtva timp se întâmplă
tot felul de nenorociri copiilor, unor
tinere, pre-adolescente, iar fiecare în
parte devine un caz al cărui nume este
prenumele tinerei respective! Sorina...
Alexandra ... Luiza… Andreea… Și
câte or mai fi pe care nu le pomenește
nimeni! Există explicații pentru toate
cele ce se întâmplă, există scenarii,
există o întreaga nebunie care se
analizează în fel și chip la toate
televiziunile, aducând la disperare
consumatorul obișnuit de informații

care nu mai găsește nimic din ceea ce
chiar l-ar interesa! Până la urmă este
explicabil acest interes și el nu poate fi
transformat într-o acuzație la adresa
oamenilor! Însă dincolo de toate
acestea apare întrebarea gravă, reală -

CE FACE SOCIETATEA
PENTRU ASEMENEA
CAZURI?
Cum de s-a ajuns în halul acesta în
care România a ajuns raiul pedofililor,
al drogaților, al dezaxaților, mai ales
veniți din țări care ne dau lecții de
civilizație, vezi, Doamne, iar la ei se
întâmplă ceea ce se întâmplă fără ca
să fie în stare să le rezolve la ei acasă!
De la această întrebare derivă multe,
foarte multe, în frunte cu modul în care
instituțiile de control ale statului, alea
plătite bine, cu lefuri regești, cu ieșitul
la pensie în plină vârsta activă, cu
pensii uriașe, ce fac toate aceste
instituții? Păi am văzut, am văzut cu

toții! Desigur unii acuză prostia, alții
complicitățile, nici nu ne interesează
motivația reală, ceea ce fac nu fac în
beneficiul societății românești, pentru
români! Așa, sa aduci niște nume ca
să faci raiting la televizor, este comod,
facil, chiar interesant pentru cei care
practică asemenea tipuri de informare!
Dar pentru părinții tot mai speriați de
toate cele care se întâmplă, ca să nu
mai vorbim de copiii care ajung victime
- pedofilie, droguri, tot felul de nebunii
care au ajuns să se practice în această
țară și pentru care nu există soluții?!
După cum se vede!… Sunt o grămadă
de întrebări, sunt teme de analizat
asupra cărora nu se apleacă nimeni
pentru că, sigur mâine va mai apărea
un pedofil, va mai apărea o victimă,
vor mai veni niște părinți disperați, iar
unchii cu petlite abia așteaptă sa-și
intrare în rol! C-așa-i în tenis!- vorba lui
Toma Caragiu! ...
Sorin DANCIU
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AM DAT ȘI GAZELE!
FĂRĂ SĂ CÂȘTIGĂM NIMIC!

T
IAR AM AVU
DREPTATE!

SCENARIU CUTREMURĂTOR!

„PENTRU ASTA A FOST
EXECUTAT POLITIC DRAGNEA“
Atac dur la președintele Klaus Iohannis și la
premierul Viorica Dăncilă! Gelu Vișan,
cunoscut drept un susținător al fostului lider
PSD, Liviu Dragnea, îi acuză pe Klaus
Iohannis și Viorica Dăncilă de trădare
națională, scrie Bugetul.ro.
Vișan susține că Dragnea a fost executat politic,
pentru parafarea Memorandumului pe Energie
dintre România și SUA.
„S-a Încheiat!
Trădarea Națională a Monstruoasei Coaliții.
România nu este vândută, este dată pe
degeaba.
Arătam în urmă cu cinci luni că Iohannis a bătut
palma cu Dăncilă pentru a-l condamna pe
Dragnea, pentru a deveni președintă de partid
și candidat la prezidențiale din partea PSD. Mai
spuneam că am avut informația de pe 13 mai, în
plină campanie electorală.
Scriam că motivul real pentru care a fost
condamnat Dragnea a fost acapararea pe
degeaba de către Exxon Mobil a gazelor de la
Marea Neagră în beneficiul SUA, al Austriei, al
Ungariei și al altor ocupanți, iar Românii și
România să nu câștige nimic din gazele care
sunt ale noastre.
Dragnea avusese “tupeul” să spună că aceste
gaze de pe teritoriul României sunt ale noastre,
ale românilor, și ar trebui să beneficieze și ei un
pic de aceste gaze.
Într-o țară în care mai mult de trei milioane de
gospodării se încălzesc cu lemne, asta ar fi
însemnat că în următorii cinci-zece ani toate
aceste gospodării puteau fi racordate la gaze
românești cu preț mic, că în toare gospodăriile
din România, fie bucătării, centrale de
apartament și încălzirea centralizată prin CETuri, prețul gazelor ar fi scăzut, că se relansa
încălzirea pe bază de cogenerare, că industria

consumatoare de gaze beneficia de gaz mai
ieftin, că putea fi relansată industria, inclusiv
industria metalurgică, de mașini grele și
industria producătoare de îngrășăminte pentru
agricultură. Mai mult, prețul energiei electrice ar
fi scăzut, alături de cea termică, având un preț
mai mic al gazelor, iar România ar fi devenit
atractivă pentru investițiile străine.
Pentru ca toate acestea să nu se întâmple și
pentru ca de gazele românești să nu
beneficieze românii, a fost băgat Dragnea în
pușcărie și a fost înlocuit cu Dăncilă care,
împreună cu Iohannis, să dea aceste gaze
străinilor, nu Românilor.
Acum o lună Iohannis s-a dus în SUA și a dat
asigurări că românii nu vor beneficia de gazele
lor, semnând un Memorandum.
După aceasta, Ministerul Energiei a pus în
Dezbatere publică Legea așa- zisă a Gazelor, în
care tot ce obținuse Dragnea pentru Români va
fi anulat, de ele benficiind oricine, în afară de
români.
Astăzi, Viorica Dăncilă a anunțat că va merge în
SUA și
„Vom semna un Memorandum pe energie“ (!!!)
adică va parafa și va contrasemna înțelegerea
lui Iohannis. (!!!)
Acest Memorandum este un Act de TRĂDARE
NAȚIONALĂ a Președintelui Iohannis și a
Primului Ministru Viorica Dăncilă împotriva
României și a Românilor, o condamnare la
continuarea încălzirii cu lemne a peste trei
milioane de gospodării, a menținerii unui preț
mare al imtreținerii, al energiei, dar și o
condamnare a industriei Românești.
Este un furt fără precedent al resurselor
românești și o condamnare a românilor la
sărăcie.
Aceasta este Colonia România!
Aceasta este Monstruoasa Coaliție dintre PSD
și PNL, între Dăncilă și Iohannis!
Pentru asta a fost executat politic Dragnea.
România a devenit oficial Colonie condusă de
Occident prin Corporații.
S-a încheiat!“- scrie, pe Facebook, Gelu Vișan.

CU CÂTEVA ZILE ÎNAINTE DE PLECAREA LUI DĂNCILĂ ÎN SUA, GUVERNUL
RELAXEAZĂ LEGEA OFFSHORE ÎN FAVOAREA PETROLIȘTILOR DIN MAREA NEAGRĂ
GUVERNUL DANCILĂ VREA SĂ MODIFICE
MAI MULTE PREVEDERI ALE LEGII
OFFSHORE DESPRE CARE FOSTUL
PREȘEDINTE AL PSD, LIVIU DRAGNEA,
SPUNEA CĂ SUNT ESENȚIALE PENTRU
BUNĂSTAREA ROMÂNILOR.
Legea offshore a fost adoptată de Parlament, toamna trecută,
și ulterior promulgată de președintele Klaus Iohannis într-o
formă pe care petroliștii străini care ar trebui să extraga gazele
din Marea Neagră au considerat-o nefavorabilă.
În principal, companiile petroliere erau nemulțumite de faptul
că își pot deduce doar în mică parte cheltuielile inițiale și că
trebuie să-i plăteasca statului român impozite pe care le
considerau prea mari. În plus, companiile erau nemulțumite că
legea le obliga să își vândă pe piața românească măcar 50%
din producție, în ciuda faptului că țara noastră risca să nu
poată cumpăra gazul din cauză că nu avea la ce să-l
folosească (în lipsa unei industrii petrochimice funcționale și
pe fondul consumului scăzut al populației).
Anul trecut, pe când era încă președinte al PSD și al Camerei
Deputaților, Liviu Dragnea anunța că, alături de „domnul Iancu“
(deputatul PSD Iulian Iancu - n.red.), s-a luptat personal
pentru ca parte dintre aceste prevederi să fie introduse în lege.
Între timp însă - după ce Liviu Dragnea a fost închis, iar mai
multe companii petroliere au anunțat că amână decizia de a
investi în Marea Neagră - abordarea Cabinetului Dăncilă
asupra problematicii gazelor din Marea Neagră pare să se fi
schimbat.
Așa se face că, deși nu există la acest moment un ministru al
Energiei, ministerul de resort a lansat în dezbatere publică un
proiect de act normativ care sa modifice Legea offshore.
De ce este nevoie ca legea sa fie modificată tocmai acum?
Ministerul Energiei susține, în expunerea de motive a actului
normativ propus, că:
„proiectele privind identificarea și punerea în valoare a unor
noi resurse de hidrocarburi în sectorul românesc al Mării
Negre necesita atât menținerea investitorilor prezenți, cât și
atragerea unor noi investitori cu expertiză tehnică și
capabilitățile necesare pentru a realiza investiții masive pe
termen lung, cu un grad ridicat de risc, ce implică totodată
utilizarea unor tehnologii performante.
Investițiile pe termen lung necesită un sistem coerent și
previzibil de legi, politici și reglementări care să permită
investitorilor să realizeze o planificare riguroasă și eficientă a
programelor de investiții“.

CE CONCESII VREA SA LE FACA DĂNCILĂ
PETROLIȘTILOR DIN MAREA NEAGRĂ
Proiectul de modificare a Legii offshore prevede, înainte de
toate, o relaxare a impozitarii petroliștilor din Marea Neagră.
Iata despre ce este vorba.
Legea offshore prevede, printre altele, că petroliștii trebuie să
plătească impozit pe toate veniturile suplimentare pe care le
vor obține din vânzarea de gaze din Marea Neagră.
Mai exact, legea stabilește un sistem de impozitare
progresivă. Practic, cu cât petroliștii vor vinde gazele din
Marea Neagră la preț mai mare, peste plafonul de 45,71 lei
per MWh, cu atâta vor plăti la stat un procent mai mare din
venitul suplimentar obținut.
Cel mai mic procent datorat de petroliști la stat ar urma să fie,
potrivit legii în vigoare, de 30% din veniturile suplimentare (în
cazul în care gazele s-ar vinde cu 85 lei/MWh), iar cel mai
mare procent de plată ar ajunge la 60% (în cazul în care
petroliștii ar reuși să vândă gazele cu până la 175 lei/MWh).

Acum - prin proiectul de lege lansat în dezbatere publică Ministerul Energiei vrea să nu le mai impoziteze petroliștilor
veniturile suplimentare obținute din gazele vândute la prețuri
mai mici de 100 de lei/MWh.

DE CE A LUAT STATUL ACEASTĂ DECIZIE?
Potrivit expunerii de motive a proiectului de ordonanță:
„Obținerea unei nivel normal al rentabilității așteptate pentru
investitor la un preț de 100 Lei/MWh fundamentează
introducerea impozitului pe venitul suplimentar începând cu
acest prag, în timp ce prețuri inferioare acestui nivel nu
genereaza profituri suplimentare“.
De asemenea, li se elimină petroliștilor anumite obligații de
plată către stat impuse prin Legea offshore și se stabilește mai
clar cum se vor calcula unele dintre dările datorate de aceștia.
„Este necesară eliminarea limitării deducerii investițiilor pentru
calculul impozitului pe profit, ținând cont de faptul că acest
impozit are un caracter general și toate sectoarele de activitate
trebuie tratate uniform, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal.
Astfel, se elimină discriminarea la care sunt supuși operatorii
din sectorul offshore comparativ cu restul agenților economici,
aceștia datorând impozit pe profit la o bază impozabilă artificial
mărită, din care nu se scad cheltuielile cu amortizarea tuturor
investițiilor efectuate de operatorii offshore.
(...) Impozitul pe profit și impozitul pe veniturile suplimentare
offshore sunt două impozite diferite și, de aceea, este necesar
ca baza impozabilă să fie determinată în mod adecvat pentru
ambele impozite. În condițiile existenței a două impozite
diferite, fiecare cu propriile reguli de determinare, nu se
justifică afectarea unui drept de deducere stabilit prin reguli
generale aplicabile impozitului pe profit, prin deducerea
similară aplicabilă pentru impozitul pe veniturile suplimentare
offshore, potrivit practicii internaționale relevante“, se arată în
textul proiectului de modificare a Legii offshore.

ELIMINAREA OBLIGAțIEI PETROLIȘTILOR
DE A VINDE JUMĂTATE DIN CANTITATEA
DE GAZE DIN MAREA NEAGRĂ PE
PIEȚELE DIN ROMÂNIA
De asemenea, Ministerul Energiei vrea ca petroliștii să își
poată recupera mai mult din cheltuielile făcute în sectorul
upstream (adică în timpul explorării și extragerii gazelor n.red.).
Cu alte cuvinte, în acest moment, Legea offshore în vigoare
prevede că petroliștii își pot recupera din aceste cheltuieli o
sumă egală cu cel mult 30% din valoarea impozitelor pe
veniturile suplimentare pentru exploatațiile offshore. Prin
proiectul de lege lansat în debatere publică, însă, Ministerul
Energiei propune ca petroliștii să își poată recupera cheltuielile
făcute în upstream în limita a 60% din valoarea impozitelor pe
venituri suplimentare.
Nu în ultimul rând, Cabinetul Dăncilă vrea să elimine obligația
petroliștilor de a vinde jumătate din cantitatea de gaze din
Marea Neagră pe piețele din România.
„Se impune eliminarea obligațiilor de tranzactionare pe piețele
centralizate din România pe termen mediu și lung pentru a
avea asigurată piața de desfacere pentru gazele naturale din
perimetrele offshore și, în consecință, veniturile necesare
pentru recuperarea investițiilor majore pe care o presupun
astfel de proiecte în conformitate cu practica internaționala în
domeniul resurselor naturale.
De altfel, dreptul de a dispune liber de cantitățile de petrol și
gaze naturale extrase, înscris în acordurile petroliere și
prevăzut de Legea Petrolului ca drept al oricărui titular de
acord petrolier, a fost considerat de către investitori ca fiind un
element esențial al concesiunii și pe care aceștia l-au avut în
vedere la încheierea acordului petrolier, respectiv la momentul
efectuării investițiilor în România“, se arată în expunerea de
motive a proiectului de modificare a Legii Offshore lansat în
dezbatere publică de Ministerul Energiei.

COINCIDENȚE? SAU... NU?!...
Rămâne de văzut dacă aceste modificări se vor adopta și
dacă ele îi vor determina pe petroliști să demareze activitățile
de extragere a gazelor din Marea Neagră.
Deja OMV a anunțat că își amână decizia de a investi în
extragerea gazelor, iar americanii de la Exxon au susținut că
ar vrea chiar să renunțe la a mai extrage gazele românești.
Acest proiect de modificare a Legii offshore lansat vineri în
dezbatere publică apare la câteva săptămâni după ce
președintele Iohannis a discutat cu Donald Trump inclusiv
despre proiectele energetice și cu puțin timp înainte ca
premierul Viorica Dăncilă să înceapă o vizită peste Ocean.
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